
PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

(Dan mladosti je bil velik praznik v moji mladosti, ki smo ga z 

raznimi prireditvami obeležili na ta dan.)  

Glavni simbol praznika je bila Štafeta mladosti oziroma Titova štafeta. Štafeta je vsako leto 

štartala iz drugega mesta. Nosili so jo skozi vse jugoslovanske republike. Svojo pot je zaključila 

25. maja v Beogradu, glavnem mestu Jugoslavije. Predaja štafete je bila prireditev, v kateri je 

sodelovalo več tisoč mladih iz vse Jugoslavije. Eden od njih je na koncu predal štafeto Titu in mu 

izrekel voščilo za rojstni dan. Predaja štafete se je prenašala tudi po televiziji. 

Na ta dan so potekale razne športne prireditve in proslave v šolah. Vir: Wikipedija 

 

SLOVENŠČINA 
 

Ker smo dan začeli s preteklostjo, bomo tako nadaljevali.  

Kako bi bilo, če bi imeli časovni stroj in z njim potovali v preteklost? Lahko gre 

tudi brez naprave. Kaj se je zgodilo junaku iz zgodbe, ki ga zgodovina ni kaj dosti 

zanimala, si lahko preberete v odlomku Jankee na dvoru kralja Arturja. Janke je 

oznaka za Američana, ki se znajde v srednjem veku, na kraljevem dvoru v Angliji.  

Preberi zgodbo v Berilu str. 138. 

 

1. V zvezek napiši ime avtorja in naslov. 

 

2. Preberi Medijsko ustvarjalnico in razmisli o prvem odstavku. Kje 

bi postavil grad, če bi bil/a kralj/ica v srednjem veku? ( oddaj 

do petka, 29.5.) 

 

3. Napiši domišljijsko zgodbo z naslovom: Zbudil sem se……… 

(med mostiščarji, med Rimljani, na kraljevem dvoru…..izbira je 

vaša. To so samo predlogi.) 

Zgodbo oddajte do 3.junija.   

 
 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tafeta_mladosti
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_federativna_republika_Jugoslavija


MAT 
Vadi pisno deljenje, reši naloge v SDZ str.25 

Reši nalogo v Vajah /str. 56/1 

Matematični izziv:  

 
 

Koliko zabojev jabolk je shranil v hladilnici? 

 

NIT 
 

 

VARUJMO NARAVO-GAŠENJE U/76, 77 

Zapis v zvezek 

 

Tlenje je počasno gorenje z malo zraka. Ob večji količini kisika preide v gorenje. 

 

 

Požar je nenadzorovano gorenje.  

 

 

 

 

veliko materialne škode         nevarnost za vsa živa bitja 

 

 

 

Manjši požar pogasimo sami, večji pa gasilci. 

 VNETLJIVO! 



 
 

 

Olje na vodi plava, zato olja NE gasimo z vodo.                 

 

 

 

 

Reši naloge v SDZ str. 80,81 

 

Nadaljuj s tedensko nalogo- Toplo na hladnem (če še nisi uspel/a 

vsega narediti). 

 

        
 
 

    Kako sem uspešen?  

 
 

Vem, kaj je termometer in za kaj ga uporabljamo. 
     

Vem, kaj so toplotni izolatorji. 
     

Vem, kaj so toplotni prevodniki. 
     

Vem, kaj služi živalim kot toplotni izolator. 
     

Vem, kaj je gorivo. 
     

Znam pojasniti, kaj se zgodi s snovmi pri določeni temperaturi. 
     

Ogenj se najhitreje širi 

navzgor - plamen se 

dviga navzgor. 

Gasilni aparati morajo biti nujno 

nepoškodovani. Nikoli ne veš, 

kdaj ga boš potreboval. 



Znam našteti različne vrste termometrov. 
     

Znam našteti nekaj toplotnih izolatorjev. 
     

Znam našteti nekaj toplotnih prevodnikov. 
     

Znam našteti, kaj vse je potrebno za gorenje. 
      

Razlikujem ledišče in vrelišče. 
     

Razlikujem temperaturo in toploto.  

 
     

Razlikujem gorljive in negorljive snovi. 
     

Razlikujem tlenje in požar. 
     

 
Kako bom izboljšal svoj uspeh? 

 

 

 
 
 
                      
                                                                                                                                                                   
 

                                      ŠPORTNA 

 

 
Ta teden bomo se bomo naučili nekaj SLOVENSKIH LJUDSKIH PLESOV. 
 
Kaj je ljudski ples? 
Ljudski ples je del kulturne dediščine, plesno izročilo, ki ga preko ustnega in v 
zadnjem času tudi pisnega vira starejši rodovi prenašajo na mlajše.  
Ljudski plesi, so se razvili sami in jih ni nihče »izumil«. Izvirajo iz izročila, ki je 
podedovano iz davnine. Največkrat jih imenujejo kar »folklora«, ker jih pač vidimo v 
izvedbi folklornih skupin. Folklorne skupine so najpomembnejši vir raziskovanja in 
ohranjanja naše ljudske plesne dediščine.  
 
RAŠPLA - Sedaj pa večkrat zaplešite slovenski ljudski ples RAŠPLO, s pomočjo 

videoposnetka, ki ga najdete na spodnji povezavi: https://vimeo.com/138339450 
 
Kako izgledajo rašpla in istrski ljudski plesi, ko jo zapleše plesna skupina na odru, pa 
si lahko ogledate na spodnji povezavi (od 3:47' dalje): 
https://www.youtube.com/watch?v=4NVk2nfJBGM 
 

https://vimeo.com/138339450
https://www.youtube.com/watch?v=4NVk2nfJBGM


LJUDSKE NOŠE - Ljudski plesi, pa tudi ljudske noše se razlikujejo po pokrajinah in 
celo krajih. Danes bomo spoznali ljudske noše našega področja. 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
Pomoč in informacije: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 
Viri: 
Fotografije: arhiv Folklorne skupine Val Piran (foto: Martin Bobič) 
http://www.hervardi.com/plesno_izrocilo_na_slovenskem.php 
https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066580VerovsekDarinka.pdf 
 

 
UŽIVAJ V PLESU! 

 

mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si
http://www.hervardi.com/plesno_izrocilo_na_slovenskem.php
https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066580VerovsekDarinka.pdf

